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21. prosince 2016 

Uživatelům sítě NET4GAS, s.r.o. 

 

Veřejná konzultace (připomínkové řízení): 

Dodatek k Propojovací dohodě na přeshraničním bodě Waidhaus MEGAL 

 

Vážení, 

podle článku 4 odstavec 2 Nařízení Evropské komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se 

stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT) vyzývá společnost 

NET4GAS, s.r.o. (N4G) uživatele své soustavy, aby předložili své připomínky k Dodatku č. 3 Propojovací 

dohody Waidhaus MEGAL. 

Citace NC INT čl. 4 odst. 2 pro informaci: 

„Před uzavřením nebo před změnou propojovací dohody, která obsahuje pravidla uvedená v čl. 3 písm. c), d) a e), 

provozovatelé přepravních soustav vyzvou uživatele soustavy, aby se alespoň dva měsíce před uzavřením nebo změnou dané 

dohody k navrhovanému znění uvedených pravidel vyjádřili. Při uzavírání propojovacích dohod nebo při provádění změn v 

těchto dohodách provozovatelé přepravních soustav tyto připomínky uživatelů zohlední.”   

 

Dodatek č. 3 Propojovací dohody Waidhaus MEGAL specifikuje speciální termíny pro časování zpráv 

v souladu s „Kodexem sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích” (BAL NC, Nařízení EK (EU) č 

312/2014) a zahrnuje pravidla jak umožnit jednostrannou nominaci na propojovacích bodech na bázi 

„Kodexu sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních sítích” (CAM NC, Nařízení 

EK (EU) č 984/2013). 

Jestliže Vaše společnost využívá nebo plánuje využívat kapacity na přeshraničním bodě Waidhaus, máte 

možnost poslat nám své připomínky, výhrady a návrhy týkající se pravidel sesouhlasování nominací, alokací 

a komunikačních procesů. Svou odpověď zašlete prosím na e-mailovou adresu 

capacitybooking@net4gas.cz nejpozději do 22. února 2017. 

 

 

S úctou, 

NET4GAS, s.r.o. 

 

Příloha: Návrh Dodatku č. 3 k Propojovací dohodě Waidhaus MEGAL (8 stran)

AKTUALITA PRO OBCHODNÍKY 



 

 

 

 

Dodatek č. 3 

Propojovací dohoda Waidhaus MEGAL 

ze dne 1. října 2007 ve znění 2. Dodatku ze dne 8. června 2015 

Dohoda mezi 

NET4GAS, s.r.o. 

Na Hřebenech II 1718/8 

14021 Praha 4 - Nusle 

Česká republika 

Identifikační číslo: 272 60 364 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 108316 

-dále jen „N4G“- 

a 

GRTgaz Deutschland GmbH 

Zimmerstrasse 56 

10117 Berlín 

Německo 

-dále jen „GRTgaz D“- 

a 

Open Grid Europe GmbH 

KallenbergstraGe 5 

45141 Essen 

Německo 

-dále jen „OGE“- 

dále jen jednotlivě „Strana“ 

nebo společně „Strany“ 

 

 

Preambule 

V souladu s povinností implementovat speciální termín pro zasílání zpráv podle 

"Kodexu sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích” (BAL NC, Nařízení Komise 

(EU) č. 312/2014) a povinností umožnit jednostranné nominování v Propojovacích 



 

 

 

 

bodech na základě "Kodexu sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských 

přepravních sítích” (CAM NC, Nařízení EK (EU) č 984/2013) se strany dohodly 

upravit/novelizovat "Propojovací dohodu Waidhaus MEGAL” ze dne 1. října 2007 ve 

znění Dodatku 2 ze dne 8. června 2015 (dále jen ”PD”). 

Strany jsou si vědomy, že "Dodatek 1 k Propojovací dohodě Waidhaus - MEGAL ze 

dne 1. října 2007” podepsaný 29. července 2010 se nabytím účinnosti tohoto dodatku 

stane nadbytečným. Dodatek 1 k PD se zabývá pouze bodem 3 Dodatku č. 3 k PD, 

stejně tak jako se tento Dodatek zabývá pouze PD. 

Článek 1 

Změny PD mají nabýt platnosti od 1. ledna 2017.  

Článek 2 

K článku 1 se přidávají následující definice – Definice PD: 

„Aktivní přepravce“ („Active Shipper“): znamená přepravce, který zasílá 

jednostrannou (jednosměrnou) nominaci aktivnímu provozovateli soustavy; 

Aktivní provozovatel soustavy“ (Active System Operator): znamená provozovatele 

dostávajícího na předávacím bodě od aktivního přepravce jednostrannou 

(jednosměrnou) nominaci; 

DELORD: znamená notifikaci přepravcových nominací a / nebo renominací týkající se 

každého příslušného kódového páru přepravce na propojovacím bodě; 

DELORD ANC: znamená notifikaci, která informuje o Nominaci via jednostranná 

(jednosměrná) Nominace nebo Renominace pro příslušní kódový pár přepravce v 

propojovacím bodě obsahující také časové razítko reflektující čas a datum ke 

kterému byl příslušný kódový pár přepravce doručen Přepravci; 

Výjimečná (mimořádná) událost (Exceptional Event): má ten význam, jak je 

definován v článku 2 písmeno a) Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 

2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání 

údajů (NC INT); 

Iniciující provozovatel přepravní soustavy (Iniating Transmission System 

Operator): má stejný význam, jak je definován v článku 2 písmeno b) NC INT; 



 

 

 

 

Spárované množství (Matched Quantity): znamená množství plynu v kWh 

vyplývající z procesu párování; 

Proces párování (Matching Process): má význam, jak je definován v článku 2 

písmeno d) NC INT; 

Párující provozovatel přepravní soustav (Matching Transmission System 

Operator): má význam, jak je definován v článku 2 písmeno e) NC INT; 

Přepravce N4G (N4G Shipper): znamená subjekt mající Smlouvu o přepravě s N4G; 

Přrepravce OGE/GRTgaz D (OGE/GRTgaz D Shipper): znamená subjekt mající 

Smlouvu o přepravě s GRTgaz D nebo s OGE; 

Pasivní přepravce (Passive Shipper): znamená protějšek Aktivního přepravce a 

v případě, že mezi dvěma přepravci je dohodnuta jednostranná (jednosměrná) 

nominace, nepředpokládá se, že bude nominovat množství směrem k pasivnímu 

provozovateli soustavy; 

Pasivní provozovatel soustavy (Passive System Operator): znamená 

provozovatele soustavy na druhé straně propojovacího bodu k aktivnímu provozovateli 

soustavy a na stejné straně jako pasivní přepravce; 

Nejzazší termín pro (re)nominace H0 ((Re-) Nomination Deadline H0): znamená 

nejzazší termín pro přepravce na předložení (re)nominací jejich příslušnému 

provozovateli soustavy pro využití v plynárenském dni D (Gas Day D); 

Kódový pár přepravce: znamená kombinaci dvou kódů přepravce, kteří jsou protějšky 

v propojovacím bodě; 

Jednostranná nominace: znamená, že není zamýšlena ani očekávána žádná 

korespondující na přepravu od pasivního přepravce směrem k pasivnímu provozovateli 

soustavy;”



 

 

 

Článek 3 

Bod 3 Přílohy 3 PD se vypouští a nahrazuje následujícím: 

“3. Harmonogramy a zprávy 

Proces nominací a párování bude prováděn na základě obecné metodiky činnosti 

EASEE-gas (EASEE-gas Common Business Practice= CBP) čj. 2014-001/01 

“Harmonizace procesu nominace a párování pro dvoustranné a jednostranné 

nominování” a bude obsahovat hodinové hodnoty a údaje o směru. 

OGE a GRTgaz D budou fungovat jako aktivní provozovatel soustavy a N4G bude 

fungovat jako pasivní provozovatel soustavy. 

N4G bude fungovat jako iniciující provozovatel soustavy, OGE a GRTgaz D budou 

fungovat jako párující provozovatel přepravní soustavy. 

3.1 Používání DELORD ANC 

Jestliže nějaký přepravce N4G podá jednostrannou nominaci nebo renominaci na 

příslušný kódový pár přepravce v propojovacím bodě jedné ze společností 

OGE/GRTgaz D, postoupí OGE/GRTgaz D tuto nominaci nebo renominaci v  co 

nejkratší rozumné době via DELORD ANC společnosti N4G, avšak ne později než 

H0+5 min. 

Pokud není příslušný kódový pár přepravce nominovaný prostřednictvím jednostranné 

nominace nebo renominace mezi N4G a ´příslušným pasivním přepravcem N4G 

autorizován, pak N4G dotčený kódový pár přepravce odmítne. 

3.2 Schvalovací proces – párování (matching) 

Strany párují nominace a renominace v kWh/h. 

Strany párují nominace a renominace, aby prověřily (zkontrolovaly), zda množství 

nominované určitým přepravcem N4G v propojovacím bodě je identické s množstvím 

nominovaným nebo renominovaným přepravcem OGE/GRTgaz D pro příslušný 

kódový pár přepravců. 

V případě, že nominace nebo renominace provedená přepravcem N4G  je identická 



 

 

 

s nominací nebo renominací provedenou přepravcem OGE/GRTgaz D, je provedeno 

spárování a množství deklarováno jako Spárované množství (Matched Quantity) pro 

příslušný kódový pár přepravců.  

 

V případě, že nominace nebo renominace pro příslušný kódový pár přepravce N4G 

se bude odlišovat od nominace nebo renominace provedené přepravcem 

OGE/GRTgaz D, strany budou ihned navzájem informovat jedna druhou o takovéto 

diskrepanci a nebude-li tento rozdíl vyřešen, bude spárované množství (Matched 

Quantity) rovno menšímu z objemů. 

3.3 Harmonogram párování (Matching schedule) 

Strany se tímto dohodly na používání následujícího harmonogramu pro vzájemnou 

komunikaci. 

3.3.1 DELORD 

a) Proces notifikace (Notification procedure) 
 

V případě, že přepravci N4G nominují před 14:00 v D-1, N4G vydá DELORD 

společnostem OGE/GRTgaz D v co nejkratší rozumné době, nikoli však později než 

14:45 v D-1. 

V případě, že přepravci N4G renominují mezi 14:00 a 16:00 v D-1, N4G vydá 

DELORD společnostem OGE/GRTgaz D v co nejkratší rozumné době, nikoli však 

později než 16:45 v D-1. 

V případě, že přepravci N4G renominují po 16:00 v D-1, N4G vydá rovněž DELORD 

v co nejkratší rozumné době, nikoli však později než 75 minut předtím, než se 

renominace stane účinnou (během dvou hodin od nejzazšího termínu renominace 

H0). 

 

b) Záložní systém (Fallback) 

Pro účely párování bude použit poslední zaslaný DELORD. 



 

 

 

V případě, že N4G nevydá DELORD pro plynárenský den, OGE respektive GRTgaz 

D zkontaktuje N4G za účelem vyjasnění problému. Pokud problém nemůže být 

vyřešen v rámci párovacího cyklu, budou nominace a renominace týkající se 

příslušných kódových párů přepravce v propojovacím bodě pro plynárenský den 

považovány za nulové.   

3.3.2 DELRES 

a) Proces notifikace 

V případě, že přepravci OGE/GRTgaz D nominují před 14:00 v D-1 nebo je obdržen 

DELORD, OGE/GRTgaz D vydá společnosti N4G DELRES v co nejkratší rozumné 

době, nikoli však později než 15:30 v D-1. 

V případě, že přepravci OGE/GRTgaz D nominují mezi 14:00 a 16:00 v D-1 nebo byl 

obdržen DELORD, OGE/GRTgaz D vydá společnosti N4G DELRES v co nejkratší 

rozumné době, nikoli však později než 17:30 v D-1. 

vydá společnosti N4G DELRES v co nejkratší rozumné době, nikoli však později než 

15:30 v D-1 případě, že přepravci OGE/GRTgaz D renominují po 16:00 v D-1 nebo 

byl obdržen DELORD, OGE/GRTgaz D vydá DELRES v co nejkratší rozumné době, 

nikoli však později než 30 minut předtím, než se renominace stane platnou (během 

dvou hodin od nejzazšího termínu renominace H0). 

b) Fallback  

Pro účely párování se používají množství posledního zaslaného DELRES. 

V případě, že OGE nebo GRTgaz D nevydá DELRES na plynárenský den, N4G 

zkontaktuje OGE respective GRTgaz D, za účelem vyjasnění problému. Pokud 

problém nemůže být vyřešen v rámci párovacího cyklu, budou nominace a 

renominace týkající se příslušných kódových párů přepravce v propojovacím bodě pro 

plynárenský den považovány za nulové. 

 



 

 

 

3.4 Denní řídicí zpráva (Daily steering report) 

GRTgaz D zasílá přepravní instrukci OGE co možná nejdříve po potvrzení konfirmace, 

tj. poté co byl DELRES zaslán N4G. 

OGE zasílá denní řídicí zprávu společnostem N4G a GRTgaz D (pro informaci všem 

Stranám) včetně sumy všech potvrzených množství párování potvrzených ze strany 

OGE, sumu všech potvrzených množství párování potvrzených ze strany GRTgaz D 

a celkovou sumu, a to co možná nejdříve, nikoli však později než H0+90 min a 

dodatečně v 16:00 h v D-1. 

V případě rozdílů mezi vyměňovanými množstvími vv řídicí zprávě a DELRES, se 

budou strany informovat / kontaktovat navzájem jedna druhou aby tyto rozdíly 

vyjasnily.  

3.5 Záložní systém a obecné poznámky (Fallback and general 
remarks) 

Je rovněž sjednáno, že poslední přípustná nominace, jež byla zaslána před nejzazším 

termínem (deadline) nominací, bude brána v úvahu. Tento princip "nárazníkových 

nominací“ („buffering Nominations”) bude používán během celého procesu.  

Pokud dojde k nějakému závažnějšímu selhání (poruše) systému, strany se 

dohodnou na provizorním řídicím programu. 

Ve všech zprávách budou výměny informací o množstvích plynu založeny na 

plynárenském dni (6h- 6h místního evropského času) a tyto výměny budou zahrnovat 

příslušná hodinová množství. V souladu s pravidly EASEE-gas se Strany dohodly na 

procesu párování na bázi hodinových a směrových množství.  

Pro vyrovnávání Provozního vyrovnávacího konta (Operational Balancing Account) 

budou Strany užívat zvláštní (separátní) kódový pár přepravce.” 

 

Článek 4 

Články 3.5.3 and 3.5.4 PD se vypouštějí a nahrazují následujícím textem: 



 

 

 

"3.5.3 Strany se dále dohodly, že v případech Mimořádné události (Exceptional Event) 

a obzvláště po skončení procesu párování mají Strany právo revidovat 

harmonogram přepravy tím, že přeplánují množství příslušného přepravce / 

příslušných přepravců a provedou nový proces párování podle článku 3.4. 

3.5.4  Poté, co dojde k mimořádné události podle článku 3.5.3, informuje dotčená 

Strana ostatní Strany o denních množstvích, které jsou k dispozici a o 

upravených množstvích každého upstreamového a downstreamového 

přepravce tak rychle, jak je to jen možné. Oznámení s přeplánovanými 

množstvími zašle dotčená strana také příslušnému přepravci / příslušným 

přepravcům. Strany okamžitě provedou všechna nezbytná opatření, aby se 

vyhověly změněnému (revidovanému) harmonogramu přepravy.” 

 

Článek 5 

Strany se dohodly, že bod 4 dodatečného ujednání ze dne 24. ledna 2012 už nebude 

uplatňován (pozbývá platnosti). 

Praha,  
 
 
____________________________________ 
NET4GAS, s.r.o.  
 
 
Berlín,  
 
 
_____________________________________ 
GRTgaz Deutschland GmbH 
 
 
 
 
Essen, 
 
 
______________________________________ 
Open Grid Europe GmbH 


